
 

 

„Philips“
CD grotuvas

Sidabrinės spalvos

AZ102S
Mėgaukitės muzika, 

kur bebūtumėte
Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis 
nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti 
mėgstamos muzikos malonumams.

Paprasta naudoti
• CD grojimas atsitiktine tvarka/programavimas/kartojimas asmeniniui mėgavimuisi muzika
• Linijos įvesties jungtis nešiojamos muzikos atkūrimui

Mėgaukitės savo muzika, perduodama iš įvairių šaltinių
• Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
• FM/MW imtuvas skirtas mėgautis radija

Sodrus ir aiškus garsas
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas gilesniam ir dramatiškesniam garsui



 Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas padidina 
mėgavimasi muzika, akcentuodamas žemųjų muzikos 
dažnių turinį naudojantis įvairiais garso nustatymais - 
nuo aukšto iki žemo – vieno mygtuko paspaudimu! 
Patys žemiausi žemieji dažniai dažnai pasimeta, esant 
labai žemam garsui. Norint to išvengti, galima įjungti 
dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir sustiprinti 
žemuosius dažnius, todėl galėsite mėgautis 
nepertraukiamu garsu net ir grojant labai tyliai.

CD groj. ats. tv./program./kart.

„Grojimo atsitiktine tvarka/programavimo/
kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio 
klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo 
mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia 
padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti 
atsitiktine tvarka“, „Programuoti“,„Kartoti“ tam, kad 
jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės 
įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą 
įsijungę savo grotuvą.

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

„Philips“ garsėja savo produktais, kurie yra 
suderinami su daugeliu diskų formatų rinkoje. Ši 
garso sistema leidžia mėgautis muzika iš CD,CD-R ir 
CD-RW. Viename CD galima laikyti iki 10 val. 
grojamos muzikos. CD-RW (CD-Rewritable 
Compatible) reiškia, kad jūsų garso sistema gali groti 
ir CD-Recordable (CD-R), ir CD-Rewritable (CD-
RW) diskus. CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir 
gali būti grojami bet kuriame CD grotuve, o CD-RW 
diskai gali būti įrašomi ir perrašomi daugybę kartų ir 
grojami tik suderinamuose garso CD grotuvuose.

FM/MW imtuvas

FM/MW (AM) stereo imtuvas

Linijos įvesties jungtis
MP3 linijos įvesties jungtis leidžia tiesiogiai groti MP3 
turinį jūsų garso sistemoje. Paprasčiausiai 
prijungdami savo nešiojamą MP3 grotuvą prie garso 
sistemos, naudojantis integruotu lizdu, galite 
mėgautis puikia garso kokybe klausydamiesi savo 
mėgstamos muzikos nešiojamame MP3 grotuve.
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Specifikacijos
Garso perklausa
• Medijos perklausa: CD, CD-R, CD-RW
• Disko atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM, MW
• Antena: FM antena

Garsas
• Garso patobulinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Garso sistema: Stereo
• Garso reguliatorius: rotacinis (analogiškas)
• Galia: 2 x 1 W RMS

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
• Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalinis

Jungiamumas
• „MP3 Link“: 3,5mm kabelio stereo linija

Maitinimas
• Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• Maitinimo elementų skaičius: 6
• Maitinimo tipas: AC įvestis

Priedai
• Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
• Kita: Vartotojo vadovas
• Garantija: Garantijos lapas

Patogumas
• Įdėjimo būdas: Viršus

Matmenys
• Bendrasis svoris: 2,1 kg
• Pakuotės dydis: 264 mm
• Pakuotės aukštis: 155 mm
• Pakuotės plotis: 284 mm
• Svoris: 1,7 kg
• Pagrindinio prietaiso dydis: 245 mm
• Pagrindinio prietaiso aukštis: 123 mm
• Pagrindinio prietaiso plotis: 262 mm
•
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